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العمراين.- املفاخر  اللجائي  أمحد  بن  السالم  عبد 
العلوية  احلسنية  الدولة  يف  السنية  والدرر  العلية 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  (الرباط: 

2018)، يف جزئني، 1047ص.

والشؤون  األوقاف  وزارة  منشورات  عن   صدر 
كتاب املفاخر العلية   ،(2018 اإلسالمية بالرباط، (أواخر 

والدرر السنية يف الدولة احلسنية، يف جزئني (1047صفحة) ملؤلفه عبد السالم بن أمحد اللجائي 
دريدي  حممد  الباحث  به  نال  حتقيقيّ  عمل  األصل  يف  وهو  1332هـ/1914م)،  العمراين (ت. 
هذا  2004-2005م). ويأيت  (موسم  بالرباط  اآلداب  كلية  من  التاريخ،  يف  الدكتوراه  شهادة 
العمل يف سياق دراسة املخطوطات وخترجيها، ألمهيتها عند املؤرخ، إذ تنفرد كثري من املصادر 
حقل  يف  جديدة  نوافذ  يفتح  مما  متاما،  معروفة  غري  تكون  ووثائق  ونصوص  تارخيية  بمعطيات 
البحث التارخيي، وقد حتتوي رسائل تفصح عن تفاصيل ظلت مبهمة، أو نصوصا من مؤلفات 
أصبحت يف حكم الضائعة أو املفقودة. كام تفيد يف معرفة جوانب من حياة مؤلفيها، ومن هنا 
الوجود  إىل  وبعثه  تراثي  كتاب  أي  إحياء  فإن  ولذا  وحتقيقها.  املخطوطات  ختريج  أمهية  تأيت 
هو  املخطوطات،  وخزائن  األرشيفات  حبيس  كان  أن  بعد  فيه،  جاء  مما  االستفادة  بغية  جمددا 

عمل ذو فائدة، يستحق عليه الباحث كل التشجيع والتقدير.
ويدخل مؤلف املفاخر العلية ضمن كتب التاريخ العام، حيث أدرج فيه مؤلفه التاريخ 
البرشي عموما وتاريخ املغرب خصوصا، وتناول فيه -فضال عن األوضاع السياسية وغريها- 
اجلوانب الروحية والفكرية يف مغرب القرن التاسع عرش، متخذا من فاس نموذجا، ومها جانبان 
راسة، وهو ما اضطلع  مل حيظيا باالهتامم عند معارصيه، ولذا كان املخطوط حريا بالتحقيق والدِّ
به الباحث حممد الدريدي الذي أماط اللثام عن واحد من أهم املصادر التارخيية املغمورة. وقد 
م يف قسم الدراسة شذرات مسهبة عن سرية املؤلف عبد السالم اللجائي، وكان إىل حدود  قدَّ
تلک اللحظة جمهوال لد غالبية الباحثني، بل هناک من مل يسمع به قط، ألن غالبية املصادر مل 
ترتجم له، وهناک من كان خيلط بينه وبني الفقيه النوازيل الغايل اللجائي صاحب كتاب مقمع 

الكفرة بالسنان واحلسام يف بيان إجياب االستعداد وحرب النظام.
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خلف الكاتب الفقيه عبد السالم اللجائي العمراين إنتاجا متنوعا شمل ميادين متعددة، 
غري أن أهم ما ألفه يف جمال التاريخ كتابه املفاخر العلية، وفيه نسج عىل منوال كتابات معارصيه 
يف التأليف للسلطان املُنوه به، أمثال: أمحد بن احلاج السلمي يف كتابه الدر املنتخب يف بعض مآثر 
أمري املؤمنني موالنا احلسن، وحممد بن إبراهيم السباعي يف كتابه البستان اجلامع لكل نوع حسن 
وفن مستحسن وعيل السويس السماليل يف كتابه مطالع احلسن واتباع السنن، واحلسني بن عبد 
اخرتاعاته  وفخر  السنية  احلسن  موالنا  سرية  يف  الوهبية  الفتوحات  كتابه  يف  السويس  الرمحان 
البهية، وحممد بن أمحد الندرومي يف كتابه الدرة السنية يف ذكر الدولة احلسنية، وأمحد بن عبد 
الواحد ابن املواز يف املقالة املرضية يف الدولة العلوية، وغريها من املؤلفات التي تناولت مناقب 

السلطان املوىل احلسن وآثاره.
لعرص  التأريخ  هو  العلية  املفاخر  كتابه  يف  العمراين  اللجائي  السالم  عبد  قصد  وكان 
السلطان املوىل احلسن حتديدا، بيد أنه مهد لذلک بمقدمة ومخسة أبواب، ورام يف بداية تأليفه 
شمويل  معنى  إعطاء  ابتغى  وفيه  بأكمله،  األول  الباب  له  خصص  ولذا  بالتَّاريخ،  التعريف 
ملفهومه، موضحا موضوعه والغرض منه وفائدته، غري أن ذلک مل خيرج عن هنج من سبقه من 
الفقهاء والكتاب واإلخبارين، إذ نقل يف هذا الباب ما قيل يف مدح فن التاريخ، مميزا بني اعتناء 
املغاربة بالدراية واملشارقة بالسند، وقد أعجب بطريقة أمحد املقري الذي اعتنى بأحوال املجتمع 
بقوله: ”كان سيدي أمحد املقري معتنيا باألخبار حتى أنه اختذ رجال عنده بنفقته وكسوته وما 
وأزقة،  ورحابا  ومساجد  أسواقا  البلد  يستقريء  ذهب  أصبح  كلام  يكون  أن  عىل  إليه،  حيتاج 
عبد  انتقل  التوطئة  هذه  وبعد  بمرص.“  مقامه  أيام  كان  هذا  عىل  ليال،  به  خيربه  أمرا   رأ وكلام 
السالم اللجائي رسيعا إىل احلديث عن تاريخ العامل قبل البعثة النبوية يف الباب الثاين ابتداء من 
أول الزمان، وتطرق فيه إىل أخبار األنبياء والتقسيم اجلغرايف لألرض وعرج عىل اهتامم اليونان 
واحلكايات  باألساطري  املليئة  االستطرادات  من  الفصل  هذا  يف  أكثر  وقد  واالقتصاد.  بالعلوم 
العجيبة، قبل أن ينتقل إىل احلديث عن دول اإلسالم باملرشق واألندلس واملغرب إىل حدود 
صَّ  الباب السادس، وذلک بطريقة خمترصة. ومن الباب السابع بدأ التأريخ لدولة العلويني، فخَ
الباب التاسع منه لفرتة السلطان املنوه به، وتوسع يف ذكر منجزاته وشامئل أعامله وعظيم أخالقه، 
ف بوزرائه وكتابه وبعض أطبائه. كام تناول احلديث عن خزانته وما فيها من خمطوطات  وعرَّ
وكتب. غري أن املؤلف يف هذا الفصل حتديدا يتيه يف استطرادات كثرية قد تُشتِّتُ ذهن القارئ، 
وتُنسيه أحيانا املوضوع األسايس الذي ينوي تناوله. أما الباب العارش، فقد ساق فيه مواضيع 
حيث  السلطانية،  اآلداب  كتب  هنج  فيه  هنج  الدين،  يف  والتفقه  والعفو  واحللم  بالعدل  تتعلق 

أكثر من النقول واألقوال التي وردت يف ذكر حماسن هذه اخلصال. 
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يْدَ أنه  قتصدا جدا يف ذكر األحداث السياسية والعسكرية، بَ وكان عبد السالم اللجائي مُ
بباقي  مقارنة  العلية  املفاخر  مميزات  أهم  من  وهذا  الثقافية،  اجلوانب  عن  احلديث  يف  أسهب 
الكتب التي ألفت يف عرصه. وال خيلو الكتاب من بعض القضايا التي انفرد هبا، نذكر منها عىل 
سبيل املثال ال احلرص، قضية اخلالف بني الطريقة التيجانية والطريقة القادرية، حيث أورد يف 
هذا الصدد رسالة البكاي ألكنسوس، وجواب األخري عليه. ونقل لنا بعض األجوبة الكاملة 
العلامء  مواقف  رسد  كام  التبغ.  جتارة  ترسيح  بشأن  احلسن  املوىل  السلطان  استفتاء  عن  للعلامء 
يف  النَّادرة  اإلشارات  ومن  الطابة.  ودخان  األفيون  ملادة  املسلمني  استهالک  بشأن  وأوجبتهم 
املفاخر العلية حديث الناس عن قيام ثائر يف اهلند يُقاتل النصار اإلنجليز، زعموا أنه املهدي 

املنتظر آخر الزمان. 
وأهم ما يميز كتاب عبد السالم اللجائي حديثه املستفيض عن احلياة العلمية خالل القرن 
التاسع عرش، حيث أتى عىل ذكر تراجم عدد كبري من العلامء والفقهاء والقضاة يف عهد السلطان 
املوىل احلسن بفاس ومكناس. وقبل هذا، وضع املؤلف الئحة بأسامء العلامء مربزا فيها املوطن 
اجلغرايف الذي ينحدر منه كل عامل وصفته وختصصه ومؤلفاته وأماكن تدريسه والطرق التي 
وبفاس  عموما  باملغرب  الفكرية  للحياة  أعطى  قد  اللجائي  يكون  وهبذا  التلقني.  يف  يعتمدها 
ومكناس خصوصا احليز الذي تستحقه. ومل يستثن احلديث عن األحوال الروحية باملدينتني، 
حيث حيرض األولياء ورجال التصوف ورجال الزوايا، وأيضا املجاذيب، إذ عرض سرية من 
وإناثا ممن  جماذيب عرصه ذكورا  عدد من أسامء  عند  املغرب، وتوقف  اشتهر منهم عرب تاريخ 

ترجم هلم، ساردا بعضا من كشوفاهتم وتنبؤاهتم الغيبية، مربزا عالقتهم بأفراد املجتمع.
ونجد من بني أهم املواضيع الفقهية املستحدثة التي تناوهلا الكتاب نوازل التبغ واملعونة 
وإصالح اجليش. ومما يؤخذ عىل املؤلِّف يف كتابه هذا ما يتخلله من استطرادات طويلة أحيانا 
وبعيدة عن مناسبة احلديث، عىل أنه ملا وصل إىل عرصه وما قاربه، قدم معلومات جديدة عام 
النشاط  ألحوال  استيعابه  اإلشارة  سبقت  كام  الكتاب  يف  واألهم  خربه،  إليه  وانتهى  عايشه 

العلمي بمدينة فاس خالل القرن التاسع عرش.
وبعد أن استكمل املؤلف عبد السالم اللجائي سنة 1888م تأليف كتابه أهداه إىل السلطان 
املفاخر  فتتح  ومُ أسالفه،   لد املتبعة  العادة  عىل  جريا  عليه،  وكافأه  فاستحسنه  احلسن،  املوىل 
ألركان  ونرصة  املسلمني  مجيع  عىل  نعمة  امللوک  جعل  الذي  هللا  ”احلمد  املؤلِّف:  قول  العلية 

اإلسالم ورشائع الدين“ وآخره: ”ومتحو به الكفر ومتلک به الكافرين وأن ترزقنا بركته.“ 
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ويعترب كتاب املفاخر العلية من أهم املصادر التارخيية عن فرتة النصف الثاين من القرن 
الكتابات،  من  النوع  هذا  يف  املتداولة  التقليدية  باخلصائص  حمكوما  ظل  لكنه  عرش،  التاسع 
كل  يتجنب  جعلته  السلطة،  بنية  يف  وتفصيال  مجلة  املندجمة  الفئة  إىل  ينتمي  باعتباره  فاملؤلف، 
م له وحفيظته، وعىل العكس من ذلک، مل جيد غضاضة يف حتميل  ما يمكنه إثارة استياء املرتجَ
ة القبائل والدول األجنبية مسؤولية األوضاع السيئة للمغرب يف القرن التاسع عرش. ومهام  عامَّ
يكن، فإن هذا املصدر يمنحنا ما هو أهم من كل هذا، إذ يكشف لنا طبيعة العقلية التي ميَّزت 
تَّاب السالطني خالل الفرتة املدروسة، فكتاباهتم وأشعارهم املنظومة تعكس بعضا من  فئة كُ
، يف هذه الفرتة،  طِّرَ األدوات التي ارتكز عليها املوىل احلسن لتعزيز سلطته املركزية، فأغلب ما سُ
تَّاب. وإذا كان من البدهيي القول  كان نزوال عند رغبة السلطان، وهو أمر أفصح عنه غالبية الكُ
بأن بناء النص من شأن الكاتب وحده، فإننا نتلمس أثر السلطان من خالل عتبات العناوين، 
واملقدمات، واألبواب التي حيفل هبا كتاب املفاخر العلية، وباخلصوص يف الباب التاسع منه. 
وحتى وإن مل يكن املوىل احلسن قد أوعز بشكل مبارش لعبد السالم اللجائي بتأليف كتابه، فإن 
هُ بغرض التقرب إليه ونيل حظوته، حيث يُعرب رصاحة يف بداية تأليفه بأنه أراد  هذا األخري خطَّ
منه خدمة املوىل احلسن، وهو ما يوضحه عنوانه املسجوع، وقد خص للدولة العلوية حتديدا 

أزيد من ثلثي الكتاب، وجعل اجلزء األوفر منه يف سرية السلطان املنوه به. 
 لقد أمر املوىل احلسن بعد استالمه نسخة من املفاخر العلية بتعيني مؤلفها مدرسا بمدينة 
أن  بعد  هبا  للتدريس  فاس  إىل  عاد  ثم  1889م،  سنة  هبا  التحق  حيث  املغرب،  شامل  العرائش، 
تم  العزيز  عبد  املوىل  خلفه  عهد  ويف  1898م.  سنة  الثانية  الدرجة  أساتذة  طبقة  إىل  ترقيته  متت 
تعيينه قاضيا بتازة سنة 1902، وخالهلا تعرض ملحنتني قاسيتني مرتبطتني ببعضهام، فقد تزامن 
مَ عىل  غِ تواجده باملدينة املذكورة مع دخول املتمرد اجلياليل الزرهوين املدعو بومحارة إليها، فأُرْ
كرها. وعندما متكنت قوات املوىل عبد العزيز من اسرتجاع املدينة من  مبايعته واخلطبة باسمه مُ
قبضة الثائر، تعرض اللجائي لإلهانة عىل يد هذه القوات التي اعتقلته داخل منزله جمردا من 
حه الوزير املهدي املنبهي. وبعد هذا احلادث عاد  لباسه، دون احرتام شيبته ومكانته، إىل أن رسَّ
إىل فاس ثانية، حيث متت ترقيته إىل عامل من الدرجة األوىل، وهي مرتبة كبرية، ختول لصاحبها 
ومنها صالت  وعينية،  نقدية  بصالت سلطانية قارة  ويتمتع صاحبها  مكانة رمزية بني أقرانه، 
غذائية تغطي معظم حاجياهتم الرضورية، ويف مقدمتها القمح الذي كان يشكل أساس التغذية 
يف املغرب آنذاک، كام كانت الدولة تتكفل بمعونتهم السنوية، وتعتني بكسوهتم. وقد ظل يف 
حيازته كريس التدريس يف جامع القرويني بعد مسرية حافلة، واستمر فيه إىل حني وفاته سنة 

1914م، حيث دفن بباب الفتوح.
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وعىل الرغم من صغر حجم مؤلّف املفاخر العلية والدرر السنية يف الدولة احلسنية العلوية، 
مقارنة بضخامة كتايب أمحد بن احلاج السلمي وحممد بن إبراهيم السباعي، فإنه يبقى كتابا مفيدا 
للباحثني ليس يف مادة التاريخ فقط، وإنام أيضا يف الفقه واألدب والنحو والرتاجم والتصوف، 
وكذا يف جوانب احلياة الروحية والثقافية والفكرية بمغرب القرن التاسع عرش، وهي اجلوانب 
ع يف إظهار تفاصيلها أكثر من غريها، وهذا أمر ال نجده يف باقي املصادر األخر التي  التي توسّ

أرخت هلذه الفرتة. 
خالد طحطح

باحث يف التاريخ، طنجة

 


